Maatschappelijk
werk voor
ondersteuning
en begeleiding

Als u tijdelijk in een
revalidatiecentrum van De
Zorggroep verblijft, op een
van onze zorglocaties woont
of als u naar een van onze
zorglocaties gaat verhuizen,
kunt u een beroep doen op
onze maatschappelijk werkers.
Zij zijn gespecialiseerd in
(revalidatie)zorg voor ouderen
en kunnen u en/of uw naasten
begeleiden of ondersteunen bij
allerhande zaken en kwesties.
Onze maatschappelijk werkers ondersteunen
u door het geven van informatie, advies,
begeleiding en/of bemiddeling. Zij bieden
bijvoorbeeld hulp bij het regelen van de juiste
zorg in de thuissituatie als uw revalidatietraject
ten einde loopt. Of onderzoeken samen met
u de mogelijkheden en wensen voor een
verhuizing naar een (andere) zorginstelling als
terugkeer naar huis niet meer haalbaar blijkt.
Ook kunnen zij u en/of uw naasten adviseren
als u op een woonzorglocatie woont en uw
situatie zodanig verandert dat een andere plek
of locatie meer passend zou zijn.
Tijdens een kennismakingsgesprek brengen
wij uw hulpvraag in kaart. Die kan op diverse
zaken betrekking hebben. Samen met u
en/of uw naasten gaan we op zoek naar een
passende oplossing.

Dit mag u van
ons verwachten
Informatie over financiën,
vergoedingen, indicaties
en wet- en regelgeving
Hulp bij het leren omgaan
met de gevolgen van
lichamelijke en/of
psychische beperkingen
Ondersteuning bij
het aanvragen van
beschermende
maatregelen zoals
mentorschap, onder
bewindstelling of onder
curatelestelling

Revalidatie
Als u tijdelijk in een revalidatiecentrum
verblijft, kunnen er ook meer praktische
zaken aan de orde komen, zoals:
•

•

•

Ondersteuning bij ontslag naar huis
of het vinden van een (tijdelijke)
andere woonplek als de huidige
woonsituatie niet meer passend
blijkt te zijn.
Ondersteuning bij het aanvragen
van financiële vergoedingen
en/of Wmo-voorzieningen
zoals huishoudelijke hulp thuis,
individuele begeleiding of
(speciaal) taxivervoer.
Ondersteuning bij het aanvragen
van thuiszorg en/of een indicatie
voor langdurige zorg thuis.

Optimale
leefsituatie
De maatschappelijk
werker maakt
deel uit van het
behandelteam
rondom een cliënt.
Indien nodig wordt
u doorverwezen
naar een andere
deskundige binnen
het team, zoals
een psycholoog of
geestelijk verzorger.
Of we bemiddelen
naar hulpverlening
of instanties buiten
De Zorggroep. Dit
bespreken we altijd
vooraf met u. Samen
werken we aan een
optimale leefsituatie.
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Privacy
Wat u met de maatschappelijk werker deelt, wordt uiteraard vertrouwelijk
behandeld. Wanneer het van belang is om andere zorgverleners op de hoogte
te brengen van uw situatie, wordt dit altijd vooraf met u besproken.

Doorverwijzing
Aan iedere (revalidatie)locatie van De Zorggroep is een maatschappelijk werker
verbonden. Vraag uw behandelend arts of zorgcoördinator om een doorverwijzing.
Aan de ondersteuning van een maatschappelijk werker zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie:
www.dezorggroep.nl/maatschappelijk-werk
Heeft u vragen?
088 - 61 088 61
maatschappelijkwerk@dezorggroep.nl
Wij zijn maandag t/m vrijdag bereikbaar
van 08.30 uur tot 17.00 uur.

